
Ata da 6ª/2013 reunião do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e 1 

Urbanismo da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (NPGAU), 2 

realizada em 29 de agosto de 2013, às 14:30 horas, na sala 300 da Escola de Arquitetura da 3 

UFMG, convocada em caráter extraordinário por meio de mensagem eletrônica datada de 4 

26/08/2013. Compareceram à reunião os seguintes membros do Colegiado: Titulares: 5 

Professores Doutores Fernanda Borges de Moraes (Coordenadora do Colegiado), Ana Clara 6 

Mourão Moura, Denise Morado Nascimento, Silke Kapp e Stéphane Huchet. Como 7 

representante discente pro tempore, compareceu a doutoranda Camila Marques Zyngier. A 8 

Professora Fernanda Borges de Moraes iniciou a reunião esclarecendo que convocou o 9 

Colegiado em caráter extraordinário considerando recurso administrativo impetrado por 10 

mestrandos ingressos no 2º semestre de 2013 requerendo "que seja anulada a seleção de bolsas 11 

realizada por 'sorteio' pela Comissão de Bolsas do NPGAU, bem como seja instaurado processo 12 

seletivo para fins de concessão de bolsas, com a comunicação prévia de todos os pós-13 

graduandos interessados, e utilização dos critérios de seleção a serem definidos por este 14 

Colegiado, em observância às normas regulamentares aplicadas, especialmente o Programa de 15 

Demanda Social da CAPES (Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010)” (em anexo). A 16 

Coordenadora relatou que em 11 de julho de 2013, a Comissão de Bolsas, composta pela 17 

Professora Fernanda Borges de Moraes (Coordenadora do Programa) e Doutoranda Camila 18 

Marques Zyngier (Representante Discente) se reuniu para definir a alocação das bolsas ociosas 19 

de doutorado e mestrado. O Prof. Stéphane Huchet (representante docente) justificou sua 20 

ausência. No que diz respeito às bolsas de mestrado, foi verificada a inexistência de demanda 21 

dos alunos ingressos em 2012 e a Comissão passou a examinar aquelas apresentadas pelos 22 

ingressantes em 2013, sendo 19 (dezenove) as solicitações de bolsa. Acatando recomendação do 23 

Colegiado, reunido em 09 de julho, a Comissão procedeu ao sorteio das seis bolsas disponíveis 24 

entre os dezenove alunos que manifestaram expressamente sua demanda pela bolsa. A Profa. 25 

Fernanda B. Moraes esclareceu que foram convidados para assistir o sorteio, como testemunhas, 26 

dois estudantes do 4º e do 7º período do Curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo – 27 

Renan Augusto Ferreira Mendes e Danilo Caporalli Barbosa, respectivamente. Para alocação das 28 

referidas 06 (seis) bolsas de mestrado aos dezenove alunos ingressos em 2013 que pleitearam 29 

bolsa, a ordem de sorteio foi a seguinte: 1) Priscila Mesquita Musa; 2) Juliana Cardoso Marques; 30 

3) Carla Alessandra Carvalho de Queiroz Braga; 4) Luiz Antonio da Cruz; 5) Luciana Maciel 31 

Bizzotto; 6) Cleber Augusto Barreto Corrêa. Foram sorteados como excedentes: 7) Caroline 32 

Vallandro Costa; 8) Helena Fátima Alves Martins Miranda Lana; 9) Felipe Eleutério Hoffman; 33 

10) Cecília Reis Alves dos Santos; 11) Joviano Gabriel Maia Mayer; 12) Paula Bruzzi Berquó; 34 

13) Giselle Oliveira Mascarenhas; 14) Larissa Pirchiner de Oliveira Vieira; 15) Fernando 35 

Pacheco do Nascimento; 16) Guilherme Nunes de Vasconcelos; 17) Ana Isabel Junho Anastasia 36 

de Sá; 18) Cintia de Freitas Melo e 19) Julia de Carvalho Nascimento. Em 26/07/2013, foi 37 

encaminhada correspondência eletrônica aos mestrandos ingressos em 2013 informando o 38 

resultado da distribuição das bolsas e convocando os alunos contemplados para as providências 39 

necessárias para o cadastramento das bolsas. Em resposta à convocação, o aluno Luiz Antonio da 40 

Cruz esclareceu que não haveria tempo de formalizar sua licença sem vencimentos junto à 41 

Secretaria do Estado de Minas Gerais de forma a iniciar o recebimento da bolsa em agosto/2013 42 

e informou que encaminharia os documentos necessários a tempo de a bolsa ser implementada a 43 

partir de setembro/2013. Por sua vez, o aluno Cleber Augusto Barreto Corrêa, esclarecido de que 44 

não seria possível o cadastramento da bolsa concomitante com vínculo empregatício, declinou 45 

do recebimento da bolsa, sendo convocada a primeira excedente, Caroline Vallandro Costa. 46 

Dessa forma, os seguintes alunos ingressos em 2013 foram contemplados com a bolsa de 47 

estudos, com início da bolsa em agosto de 2013: Bolsa CAPES/DS: Carla Alessandra Carvalho 48 

de Queiroz Braga; Luciana Maciel Bizzotto; Caroline Vallandro Costa. Bolsa CNPq: Juliana 49 

Cardoso Marques. Bolsa FAPEMIG/PAPG: Priscila Mesquita Musa. Em 22/08/2013, a 50 

Coordenação do NPGAU recebeu o recurso dos mestrandos questionando os critérios de 51 

distribuição de bolsas. Não foi protocolado, no NPGAU, nenhum recurso contra a alocação das 52 

bolsas de doutorado. Em seguida, a Profa. Fernanda B. Moraes leu, na íntegra, o recurso 53 

impetrado por alunos do mestrado. A representante discente pro tempore defendeu a solicitação 54 

dos mestrandos. A Profa. Fernanda B. Moraes esclareceu que, logo após ter tomado ciência do 55 

referido recurso, solicitou aos órgãos competentes a suspensão do pagamento das bolsas até que 56 



a questão fosse examinada pelo Colegiado, informando, por e-mail, o fato aos interessados. 57 

Feitos os esclarecimentos, a Coordenadora passou a palavra aos membros do Colegiado para se 58 

manifestarem sobre o assunto. O Colegiado discutiu amplamente as solicitações. Em relação ao 59 

pedido dos recorrentes em relação ao “direito à fala na próxima reunião do Colegiado para 60 

sustentarem as razões que justificam seu provimento”, os membros do Colegiado julgaram estar 61 

suficientemente esclarecidos a respeito do objeto e razões do recurso dos mestrandos. Ao fim das 62 

discussões, o Colegiado deliberou, por unanimidade, tornar sem efeito o processo de avaliação e 63 

concessão de bolsas anteriormente realizado, passando, em seguida, à discussão do 64 

estabelecimento de critérios de ordem acadêmica para a alocação das bolsas. Consensualmente, o 65 

Colegiado decidiu adotar como critério de mérito acadêmico para a distribuição das bolsas o 66 

resultado da classificação dos alunos no Exame de Seleção/2013, alocando as seis bolsas de 67 

mestrado disponíveis para os seis primeiros colocados na Seleção, desde que atendidos, dentre 68 

outros, os requisitos dispostos no Art. 9º do Regulamento do Programa de Demanda Social da 69 

CAPES (Portaria Nº 76, de 14 de abril de 2010), extensivo às bolsas FAPEMIG e CNPq. 70 

Finalizando a reunião, a Profa. Fernanda B. Moraes lembrou à doutoranda C. M. Zyngier da 71 

importância de os alunos se organizarem para a eleição de representantes junto ao Colegiado, e 72 

formalização desta representação via comunicado oficial do Diretório Acadêmico da Escola de 73 

Arquitetura ao Diretor da Unidade, conforme estabelecido no Regimento Geral da UFMG e 74 

solicitado aos alunos reiteradas vezes. Nada mais havendo a tratar, a Coordenadora agradeceu a 75 

presença de todos e encerrou a sessão e eu, Maria Paula Borges Berlando, Auxiliar em 76 

Administração do Colegiado de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFMG, lavrei a 77 

presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado do 78 

NPGAU. Belo Horizonte, 29 de agosto de 2013. 79 


